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O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEJ31SLAT/IVA DO ESTA

DO DE RONDÔNIA, tem a honra de enviar a Vo#sa Excelência, para
os fins constitucionais, o incluso Projeto de Lei. que "Dispõe
sobre o uso do receituário agronômico em Rondônaa1



ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

decreta:

Dispõe sobre o uso do receituário
agronômico em Rondônia.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Artigo 19 - A distribuição, comercialização e
prestação de serviços no território do Estado de Rondônia, de
todo e qualquer produto agrotóxico e outros biocidas, estão
condicionados a prévio cadastramento dos mesmos perante a Se
cretaria de Estado da Agricultura.

§ 19 - Para efeito desta Lei, definem-se como
agrotóxicos e outros biocidas, as substâncias e/ou ^processos
químicos ou biológicos destinados a preservar da ação danosa
de seres vivos considerados nocivos, os setores de^ produção,
armazenamento ebeneficiamento de produtos agropecuários, a
lém de florestas nativas ou implantadas, outros ecossistemas
e ambientes domésticos, urbanos, rurais, hídricos e industri
ais.

§ 29 - Só serão admitidos em território esí£
dual, a distribuição, prestação de serviços e comercialização
de produtos agrotóxicos e/ou biocidas já registrados no orgao
federal competente e que não tenha proibido seu uso no pais
da síntese e/ou importação.

§ 30 . a empresa produtora ou manipuladora de
agrotóxicos ou biocidas, postulante do cadas tramento previs^
to nesta Lei, deverá apresentar obrigatoriamente ao cadastrá-
los, mediante requerimento ã Secretaria de Estado da Agricul_
tura, os seguintes documentos:

a) Documento comprobatório de constituição
empre sa;

laboratório

da

b) Certificado de análise química, expedido por
oficial;

c) Relatório Técnico do produto, de acordo com
a Portaria n9 12, de 21 de outubro de 1976, da Divisão de De
fesa Sanitária Vegetal/Ministério da Agricultura;

d) Certificado de Classificação Toxicológica
fornecido pela Divisão Nacional de Vigilãnc ia Sanitár ia __ de
Produtos Saneantes Domissanitários, do Ministério da Saúde;

e) Resolução Normativa da Câmara Técnica de Ali.
lentos (CTA) do Conselho Nacional de Saúde, fixando as tole
râncias e carências para as culturas recomendadas.

§ 49 - A indústria produtora ou manipuladora de
agrotóxicos e/ou biocidas, deverá apresentar ã Secretaria de
Estado da Agricultura, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,.
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a contar da publicação da presente Lei, Certificado de Classi^
ficação Toxicológica e Relatório Técnico, da cada um dos pro
dutos de sua comercialização já existente no mercado esta
dual .

Artigo 29 - Todo estabelecimento que preste ser
viços e comercialize agrotóxicos e/ou biocidas deverá cadas
trar-se junto ã Secretaria de Estado da Agricultura.

Artigo 39 - A Secretaria de Estado da Agricultu
ra fica obrigada a rigoroso controle de rotulagem dos produ
tos agrotóxicos e/ou biocidas, regulada em legis1 ação federai.

agrotox

tado da

1itados

Artigo 49 - A fiscalização do comércio e uso de
icos e/ou biocidas será exercida pela Secretaria de E_s
Agricultura, através de profissionais legalmente habi_

§ 19 - Entende-se como profissional legalmente
ado ao exercício de fiscalização, aqueles constantes
89 desta Lei.

§ 29 - A fiscalização de que trata este Artigo,
etuada junto aos estabelecimentos que comercializem
icos e/ou biocidas, mediante levantamento periódico
oques desses produtos, verificação dos livros de regis^
ceituário, Notas Fiscais de Compra e Venda de AgrotóxjL
u biocidas.

habilit

no Art ..

será ef

agrotóx
dos e st
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§ 39 - A fiscalização do uso de agrotóxicos e/
ou biocidas também será efetuada nos locais de sua aplicação.

Artigo 59 - Fica constituída a Comissão Esta
dual de Controle de Agrotóxicos e Biocidas (CECAB), com a f_i
nalidade de expedir normas referentes a fiscalização, implan
tação de receituãrios, estipular multas aos infratores, ju_l_
gar recursos e outras atribuições relacionadas com os fins
constantes desta Lei.

§ 19 - A Comissão Estadual a que se refere e^s
te artigo, nomeada pelo Governador do Estado, será composta
por um representante de cada um dos seguintes órgãos:

a) Secretaria de Estado da Agricultura;
b) Secretaria de Estado do Meio-Ambiente;
c) Secretaria de Estado da Saúde;
d) Associação e/ou Sindicato de Engenheiros

gronomos;

restais;

de Rondônia;

e) Associação Rondoniense dos Engenheiros

A

Fio

f) Associação de Médicos Veterinários;
g) Federação da Agricultura de Rondônia;
h) Federação dos Trabalhadores na Agricultura

i) Associação Médica de RondÔnia . 4h
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§ 29 - A nomeação dos representantes das entida
des mencionadas no parágrafo anterior, será feita em atendi
mento a indicação das mesmas, sem restrição por parte do Po
der Execut ivo.

§ 39 - 0 representante da Secretaria de Estado
da Agricultura, a quem caberá presidir a Comissão Estadual,de_
verá, obrigatoriamente, pertencer a uma das categorias profis_
sionais mencionadas no Art. 89 desta Lei.

§ 49 - Será de dois anos o mandato de cada mem
bro da CECAB, permitindo-se uma única recondução.

§ 59 - Poderão integrar a Comissão Especial, c£
mo convidados, representantes de outros órgãos ou entidades
de âmbito federal, estadual ou municipal, desde que a proposi_
ção seja acatada, pelo menos, por 2/3 (dois terços) dos mem
bros permanentes da CECAB.

Artigo 69 - A Comissão Estadual de Controle de
Agrotóxicos e Biocidas poderá requisitar, ãs expensas do Yo_
der Executivo, assessoria jurídica, análises físicas, quimjl
cas e biológicas, de parte dos laboratórios oficiais perten
centes â administração direta ou indireta, visando com isso
detectar contaminação por qualquer substância poluente em a
guas de consumo público e alimentos, bem como cópias de ana_
lises já efetuadas.

§ 19 - Para efetivação das análises previstas
neste Artigo, a Comissão requisitante designará dois ou mais
técnicos legalmente habilitados e de reconhecida idoneidade
moral e capacitação profissional, os quais terão amplo acesso
a todas as fases das análises.

§ 29 - Concluídas as análises, os técnicos que
as realizarem elaborarão conjunta ou separadamente os respec
tivos laudos periciais em que indicarão seus métodos, procedi
mentos e conclusões, indicando se possível as medidas necessa
rias para coibir a contaminação eventualmente verificada.

§ 39 - Os laudos serão encaminhados ã Comissão
requisitante que, ciente de seu teor, os recomendará ao Execu
tivo e ao Judiciário, para as providencias legais e os deixa
rá ã disposição de qualquer pessoa ou órgão interessado.
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§ 29 - 0 uso de agrotóxicos cujas fórmulas con
tenham DDT, será restrito a órgãos públicos competentes, em
campanhas de saúde pública de combate a vetores de moléstias,
desde que demonstre eficácia e nao atente contra a natureza.

§ 39 - Outros agrotóxicos ou biocidas poderão
ter proibido o seu uso e comercialização no Estado, desde que
indicados pela Comissão Estadual de Controle de Agrotóxicos e
Biocidas .

Artigo 89 - Para os produtos agrotóxicos e/ou
biocidas utilizados na agricultura, pecuária e silvicultura,
serão exigidos os respectivos receituarios expedidos pelos
profissionais legalmente habilitados, entendendo-se como tais
os Engenheiros Agrônomos, Médicos Veterinários e Engenheiros
Florestais.

Artigo 99 - Qualquer pessoa física ou jurídica,
poderá solicitar impugnação do cadastramento de produtos agro
tóxicos e/ou biocidas argtlindo efeitos comprovadamente perni
ciosos â saúde humana e ao equilíbrio ambiental.

§ 19 - A solicitação de impugnação será formali
zada através de petição dirigida â CECAB, em qualquer tempo a
partir do registro do produto na Secretaria de Estado da Agri^
cultura, devidamente instruída com laudo técnico firmado por,
no mínimo, dois profissionais habilitados na área de biocien
cias.

§ 29 - Apresentada a solicitação de impugnação,
será notificada a empresa cadastrante, que poderá oferecer-
lhe contradita, após o que será o respectivo expediente subme
tido a decisão da CECAB.

Artigo 10-0 descumprimento das disposições da
presente Lei sujeita o infrator ãs sanções estipuladas pela
Comissão Estadual de Controle de Agrotóxicos e Biocidas, sem
prejuízo das penalidades previstas/em legislação federal.

Artigo Esta I/ei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário das/Delil 15/cie maio de 1984
r
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PROCESSO N9 1001/000695/GOV/CC,

Senhor Chefe da Casa Civil

0 Deputado JOSÉ DE ABREU BIANCO, Presidente da Assem

bléia Legislativa, encaminhou mensagem ao Governador do Es

tado, comunicando a aprovação do Projeto de Lei que " dis

põe sobre o uso receituário agronômico em Rondônia" para
1

efeito de sanção.

Proponho que sejam ouvidas, com urgência, as Secreta

rias de Agricultura e Planejamento, tendo em vista o prazo

constitucional de 15 dias que temos para nos manifestar.

De acordo:

oficie-se â SEAG E SEPLAN.

Porto Velho, 8 de junho de 1984

^KAjCp
Mêliò Fonseca

Chefe da Casa C/vi

o de 1984

RENATJO XAVIER~"T>ír SOUZA\
D.A.T.L.
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PARECER NQOOX/G-84. PORTO VELHO, 1 9 JUN 1984

Senhon Chefie:

Atualmente, a legislação baiica doi pnodutoi utlUzadoi pa
na coninole fiitoiianiiãnlo, no BiaiU, z o Vecneto 24.114 de 12.04.1934.

0 Capitulo VI inata da "FISCALIZAÇÃO VE INSETICIDAS E VUMG1CTVAS COM APLI

CAÇÃO WA LAVOURA" que, é o iuiteniãculo de iodai, ai nonmaâ t>obne o aiiunto.

Wo último antigo [HQ 143) deite diploma legal eita a penmiiião adminiiinati
va de leglilan, dando ao Hinlitno da Agnlculiuna podenei de "baixem poite
nlonei, iminuçôei quando neceihãnJjxi e "neiolven oi coíoí omiiioi atnavei

de poHtanÁab". Eita poaibilidade tem penmitido, maÁj, inte\%iamente a pau
-tui de 1970, de ienem baixadai uma ienle de poAtanÃaò que ião, na realidade,
atoi admlnlAtnativoi, que meimo não oconnendo hoje, podem pnopiciat uma

gnande flexibilidade declhônJjx baieada em poniveis caiulsmoi [anexo).

Aiiln, eita Lei ptopõe uma adequação da Lei Eedenal de

1934, buscando ieu apnimonamento, adaptando-a tanto ca io>u?.ai de coninole

fiitoiianiianlo como também a nealidade agnUcola, econômica, iocial e ecoíogi
ca do Eitado.

Rondônia, com eita Lei, agh.ega-ie aoi Eitadoi do Rio

Gnande do Sul, Fananã, São Paulo e iÁaio Gnoi&o do Sul, que pneocupadoi com

a utilização indiscnlmlnada de Blocidai e Veiticidai, eitabelecenam uma Lei

que disciplina o uso de agnotôxicoi.

limo. Sn.

HÉLIO FONSECA

MP. Chefie da Caia Civil

Uesta



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

-02-

T

COWT. PARECER UQ /G-84.

A contaminação ambiental e o iungimento de intoxicações

da população, em decomencia do uso de agrotõxicoi, ainda não pode ier
avaliado pon fialta de um estudo eipeclfiico pana este fiim, mas oi fiatoi
vem oconnendo. Fontanto, não podenemoi fiican de bnaçoi cruzadoi espenando

que tais fiatoi aconteçam ou ie comprovem pana então começanmoi a agin.

Rondônia, pon iua gnande vocação agrícola e ambiente extnemamente iuscep-
tlvel ã contaminação pon agnotôxicoi, em viniude de ieu alio potencial
kZdnlco nico em peixei doi mais vanladoi ilpoi bem como de uma fiauna e
filona que pela iua importância cientlfiica e beleza menecem ier preserva -
das às gerações fiutanas deste gnande Eitado. Pon outno lado, é importan
te que a paniín de agora paiiemoi a ien um coninole da intnodução, uso e

neiuliadoi doi agnotôxicoi , ao mesmo tempo em que oi õngãoi competentes
panando a disciplinar, onlentan e asiesionan iua aplicação alertando ao

agricultor e iua fiamitia para o perigo que estão iujeitoi em deconnencia

do uio indiscriminado e ma aplicação por fialta de uma orientação técnica

devidamente habilitada.

A presente Lei, justlfilca-ie pela necessidade de uma

refilexão critica iÔbre a realidade institucional brasileira. Realidade

esia que, no plano da contaminação por agrotóxico, aponta, de um lado, um

verdadeiro emaranhado de normas Inefilcazei, preponderantemente ditadas

pela União [Vecretoi, Pontarias, etc), de emergência casuística e aplica

ção quase que nulai fiace a defiiciencia de fiiscalização; de outro a per

miiiividade e imeiponsabilldade iem fireioi, com aplicação masiiva de

agnotôxicoi e conseqüente danoi e riscoi gravlsiimoi â iaude da popula
ção e a iobrevlvêncla das outras eipêciei, animais e vegetais, alíadai a

degradação doi ioloi e a esterellzação doi mananciais hídricos. Vai, ha-
ven necenidade de ie cnlan mecanismoi legais e efiicientes a nível esta -
dual, afiim de que ie pona complementar a legislação fiederal com legisla
ção eipeclfiica do Eitado de maneira que ie garanta a descontaminação e pu
reza de nono ambieiiie e defiesa integral da iaúde da população.

<
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CONT. PARECER NQ /G-84.

-03.

A Secretaria de Eitado da Agricultura como iegmento

institucional responsável pela operadonallzaçao prática do Diploma
Legal em evidencia, cabe crlan e montar uma estrutura adequada ao

desenvolvimento das ações que a lei eitabelece.

Atendoiamente.

: •-,•- vM»r «-
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Decreto nÇ 24114 - 12.04.1934

(Manual de Fisc.do Com.de Def,

Agrícolas - 1979 - MA)

Regulamento de Defesa Sanitini Vegetal (Capi

tuio V3 - Fiscalização cie inseticidas e fung|
cidas com aplicação na lavoura,.

Lei nÇ 4785 - 06.10.1955 - Dispõe sobre fiscalização do comércio e uso de
(Inexiste nos livros oficiais produtos fitossanitãrios e di outras providên-

00 MA) cias. (não consta regulamentação).

Decreto-Lei n? 1899 de 21.10. - Institui taxas pele fiscalização de produtos -
81 fitossanitãrios.

4 - Portarias, Resoluções e Recomendações

4.1 - Portarias -

092 - 03.03.70-Ministerial

037 - 10.08.70 - S.D.S.V

29 D ~ .08.71 -Ministerial

Sistematizaçao especifica para organo-mercuri-

ais,pela constatado de aplicações contrãrias-

as instruções de uso do MA.

Normas complementares para o comércio de organo

mercuriais.

Estabelecer limites menores de concentrações oe

DDT+Parathion metilico e etilico por menores

riscos ao homem e maior economia ao agricultor.

Proibir o uso de clorados em pastagens artific2

ais ou naturais por seus inconvenientes resTc^-

os em carnes e produtos derivados, com prejuízos

para a exportação dados as medidas restritiva» -

dos países importadores.

Proibição oo use de pesticidas .inconveniente: du

contra-indicado: nas lavouras de fume oara aten

der restrições dos países importadores e parj cr

c oi - urr i dorc*

357 - 14.10.71 -Ministerial -

393 - 05.10.72- Ministerial

H'j/ 19.12.72- Ministerial - E i ev ?çao C'

nr1 '.)'.: i<

í ei', prirn.ipici ativo do Parath

icidu! ? fiii de comprr '.r sue a

da;^:/ e \>'-\òí grandes quantidades or produto cor

sumido pela cultura ao algodotiro.



30.08.73- Kinisterii • Altera as determinações da Port E 295 e e\e

va as concetraçoes de Parathion etilico ou

metllicc de 1% para 1,53 nas formulações du

plas em pó.

004 - 14.01.74- Ministerial - Estabelece em, no^mãximo, Cl miligramas de-
dioxina pare registre e licenciamento dos a-

cidos de 2,4,5 - T, dando prazos de 120 dias

para-os jã registrados e licenciados adapta

rem-se e os jã fabricados, e estocados con -

tar com 0,5 miligramas em 355 dias, e em 45,
dar todos os estoques e embalagens para*DDSV .

326 - 16.08.74 -Ministerial - Revoga expressamente a Portaria 04(14.01.74)

Enquanto proibe o uso de 2,4,5-7 em flores -

tas, em quaisquer culturas nas proximidades-

de casas, açudes, etc. além de caminhos em

florestas, passa a permitir tanto aplicações
terrestes coto aéreas "desde que com a super_

visão de um agrônomo responsável".

350 - 03.09.74 -Ministerial - Normas para fiscalização e amostragem de pes

ticidas para análises laboratórias.

429 - 14.10.74 -Ministerial - Disciplina o registro e licenciamento de em
presas de serviços fitossanitãrios atribuin
do a"" DDSV (atual SDSV) competência de comple

mentar a Portaria, e tem. o artigo que possi

bilita, as empresas agropecuárias, agriculto

res e pecuaristas, categoria especial, quando

aplicam pesticidas em suas lavouras ou em pro

dutos agrícolas de sua propriedade.

011 - 31.12.74 - SDSV - Classifica as empresas e entidades de presta

ção de serviços fitossanitãrios.

002 - 06.01.75 -Ministerial - Proibir o uso de compostos metil e alqui-mer-
cúrios mantendo a permissão de compostos aril

e alcoxi-alquil-mercúrios para tratamentos de

sementes, dado os recentes estudos terem Ol

monstrado a elevada toxidez de certos grupos -

de derivado: orgânicos de mercúrios.

004 - 11.06.75 -SDSV' - Cancelamento de um pesticida i Citrion 80),cor

cedendo prazo de 90 dias, para retirá-lo do cc

mércio.



007 - 05.08.75 - SDSV

690 - 30.09.75 - Ministerial

Can elame ei cnijurev, deu

minando a retirada oo estoque logo após a pu -

blicação da portaria.

Equiparação aos produtos fitossanitãrios dos -

insumos com as características de fitohormõni-

os estimulantes de, enraizamento, de brotação .

de crescimento, de florescimento, de senescên-

cia, de maturação e de dormincia, bem assim os

produtos destinados a defesa contra agentes fí

sicos.

012 - 21.10.76 - SDSV

013 - 08.11.76 - SDSV

- Normas para registro e licença de produtos fi

tossanitãrios.

- Altera o Artigo 59 do Decreto 24114 quanto a

numeração dos registros e licenciamentos dos -

pesticidas.

610 - 29.08.77 - Ministerial - Constitui a Comissão de Defensivos Agrícolas -

(CDA) como órgão consultivo da SDSV no que tan

ge as implicações do uso de defensivos agríco

las sobre a saúde pública e do meio ambiente.

011 - 22.09.77 - SDSV

012,

013 e

014

Cassação do licenciamerto do produto Piantox'

e outras, determinando a retirada do estoque

logo apôs a publicação da Portaria.

749 - 24.10.77 - Ministerial- Estabelece definições de rótulo, marca, inclui_

do critérios e parâmetros toxicolõgicos.

008 - 18.04.78 - SDSV Determinação sobre troca de marcas comerciais

545 - 28.06.78 - Ministerial- Aprova normas de funcionamento da CDA.

638 - 19-07.78 - Ministerial- Estabelece diretrizes gerais para constituição

e funcionamento do GEDA.

166 - 01.11.78 -SNDA

194 - 29.12.78 - SNDA

Cassar c licenciamento do produto Fanto; 12,

determinando a apreensão ao estoque logo após a

publicação de Portarin

Cassa o licenciamento de vários Produtos Quími

cos Itamarati Ltda.

16E - 23.02.79 - Ministerial- kevoga expressamente a Portaria 250 de D3.Of.74

alterando es normas df fiscalizaçàc e a-7':" •

di - idas par<
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169 - 23.02.79 - Ministerial

220 - 14.03.79 - Inter-Minis-

Saúde e Agricultura)

041 - 30.04.79 - SNDA

043 - 07.05.79 - SNDA

Obrigatoriedade das firmas importadoras, fa

bricantes e manipuladoras de defensivos agrí

colas inscreverem-Se junto á~s Delegacias Fe
derais de Agricultura dos Estados.

Revoga expressamente a Portaria 749 24.10.77,

quando trata também de rótulos, marcas, poré"

ê vazia em critérios e parâmetros toxicolõgi-
cos, atribuindo no artigo 15 a competência de

realizar a classificação toxicolõgica ao Minis

tério da Saúde (ver artigo 54, § 29 do Decreto
24114)

Ao mesmo tempo que suspende o licenciamento, -

determina o estudo de viabilidade e conveniên

cia para permanecer o tratamento de semente de

trigo cot produtos a base de Carbofuran.

Restabelece a extensão de uso do produto E-
trofolan pó 5%.

059 - 27.06.79 -Ministerial - Cria o Grupo Estadual de Defensivos Agrícolas
(Não consta na Bibl. Ofic.) do RS.

020 - 01.04.80 - SNDA

001 - 16.04.80 - SDSV

005 - 24.04.80 - SDSV

Cria o Grupo Estadual de Defensivos Agrícolas

de Pernambuco.

Cancela registro de produtos a base de Hidrazi

da Maleica.

Proibe o uso de alguns clorados em hortaliça

e frutíferas.

04 - 30.04.80 - DISAD/MS - Classificação toxicolõgica mais complete, est
belecendo critérios e parâmetros ecotoxicolõç -

COS.

- Estabelece critérios e frases padronizadas qüc
devem constar dos relatórios e rótulos.

- Estabelece restrições para uso de mercuriei: ,

revogando expressamente a Portaria 37 de ICC. .7

05 - 06.05.80 - DISAD

006 - 24.09.80 - SDSV

347 - 07.11.70 - Ministerial- Estabelece normas para classificação de produto:
(não consta na bibl.ofic.) de uso livr6j controlado-e implante o Projeto -

Técnico Fitossanitãrio e a receita aaroncV ic«
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uit - £o.IZ.bl -

.

- registro oe DHC , ?

(Nao consta na bibl.Ofc.) licade do prazo até 1983.

03S - 26.12.80 - SDSV

040 - 26.12.80 - SDSV

Estabelece restrições ao uso de clorado; ÍEn-

drin, Aldrin e Heptacloro).

Proíbe c registre e licenciamer.t< de produtos

a base de Clordane.

007 - 13.01.81 -Ministerial - Estabelece normas para classificação de produ

tos de uso livre e registro e implanta a recei

ta agronômica.

001 - 23.01.81 - SDSV

002 - 27.01.81 - SDSV

02 - 11.02.81 - DISAD/MS

060 - 15.10.81 - SNDA

03 - 08.05.81 -DISAD/MS

11 - 29.05.81 - SDSV

149 -05.05.81 - M. Aqric.

47 - 05.08.81 - SNDA

22 - 17.08.81 - SDSV

25 - 21.09.81 - SDSV

Estabelece medidas para cumprimento de Portaria
007/MA.

Revoga expressamente a Portaria 038 permitindo

um prazo maior para cancelar os produtos a ba

se de BHC.

Estabelece classificação toxicolôgica provisõ -

ria , considerando apenas DL 50 e formulação.

Revoga expressamente a Portaria 041 30.04.7»,

liberando a utilização de produtos a base de -

Carbofuran no tratamento de sementes de triqo.

Estabelece prazo de 3 anos para apresentação ao

M.S. os documentos exigidos pelo anexo II ác. -

Portaria 04 de 30.04.80 -DISAD/MS, revogando o

mesma exigência do artigo 39 da Portaria 02/Dl -

SAD.

Cancela registros de produtos de Alachlor t

Butachlor, considerando o processo M.A. 01/1617-'!

Altera a composição da CDA, incluindo a SARGS cti

mo membro efetivo.

Cria o GEDA-F-S, designando nominalmente catíc coii'

ponente, além de estabelecer que qualquer medida

a ser tomado pelo Grupo dependerá de aprovaça;- -

prévia do CDA.

Obriga o acréscimo de corante a pesticidas üect

nados ao tratamento ae sementes, sem excessac .

Revoga a Portaria 22 , obriga o acréscimo, tit cc

rante, a pesticidas destinados ao tratamentc o<-

5emente£-^xcessão os Put J* conferen coloraçãc -
diferente ? da semente.



6C - 15.10.81 - SNDA

65 - 22.10.81 - SNDA

33 - 02.12.81 - SDSV

34 - 07.12.81 - SDSV

v

36 - 18.12.81 - SDSV

323 - 21.12.81 - Interminis.

Min.Agrc./M.Fazenda/M.PIanej

4.2.- Resoluçoes-

001 - 28.09.81 - CDA

002 - 15.05.79 - CDA

003 - 04.07.79 - CDA

004 - 29.08.79 - CDA

006 - 10.09.79- CDA

.***üj^ii*» -

Revoga a Portaria de 30.04.79 - SNAD, per.

mitindo a utilização de Carbofuran no tra^

tamento-de sementes de trigo.

Cria o GEDA-CE, na>s mesmas condições do-

6EDA-ES.

Cancela registros da Biagro Velsicol, de

nome comercial FURADAN, por uso indevido -

de marca.

Considera de venda controlada todas as

formulações a base de DDT, ALDRIN, LINDANE

E HEPTACLORO levando' em conta a recomenda

ção 02 de 10.11.81 da CDA, que considerou-

os produtos como poluentes ambientais.

Determina que todos os pedidos de registro

de produtos ã" base de Metarrhizium Anisopliae

somente serão concedidos após prévio parecer

técnico da EMBRAPA.

Reduz o valor das taxas de que trata o Deere

Lei n<? 1899, da mesma data.

Aprova protocolo de avaliação toxicolõgica ,

ampliando os pontos relacionados ã classifi

cação toxicolõgica da Portaria 749 de 24.10.

77.

Os insumos químicos definidos na Portaria 690

deverão ser acompanhados de documentos do Mi

nistério da Saúde.

Estabelece critérios de trâmites burocrático;

da documentação pare a classificaçãotoxicolõ-

qica.

- Aprova as normas de funcionamento de GEDA/RS.

Aprova em complementação a resolução 001/CDA.a

lista de ingredientes inertes dispensados de-

classificação toxicolõgica.



D01 - 17.10.78 -

002 - 17.10.78 - CDA

003 - 22.12.76 - CDA

004 - 16.05.79 - CDA

01 - 03.02.82 - CDA

02 - 03.02.82 - CDA

03 - 03.02.82 - CDA

04 - Oi.02.82 - CD/

•

1 isa de ume forma discuti.-: tecnicé

julgando, inclusive, deficiinci fissional -

dos agrônomos como fator linr.tar.te :úra adoter-

o urocesso de Receituãric Agronômico.

SuLta a primeira listaaem analítica indicativo

dos defensivos agrícolas elaborada pelo Centre

de Estudos de Toxicologia de Pelotas.

Recomenda a representação da categoria agronomi'

ca na composição dos GEDAs.

Recomenda que a Classificação Toxicolõgica pa_

ra registro ou renovação se processe nos ter

mos dos critérios técnicos da Portaria 749

24.10.77, até que o Ministério da Saúde fixe -

os critérios conforme a Portaria 220 de 14.03.

79.

Considerando sugestões da SARGS, recomenda a-

SDSV um levantamento dos produtos registrados,

verificando nos relatórios técnicos, especif2

camente, as dosagens de aplicações (relaciona

da com cada praga, doença ou erva-daninha) por

ha e por 100 1 de água particularmente os produ

tos a base de PCNB.

Considerando sugestões da SARGS, recomenda a

SDSV um levantamento dos produtos registrados,

revisando os registros concedidos a produtos a

plicãveis em culturas não especificadas. Ex.

Hortaliças, Bulbos, tubérculos, etc...

Considerando conclusões da SARGS recomenda a

SDSV o estudo da Fitotoxicidade ae PCNB em cu-

curbitãees, caso positivo seja cancelado o use

em. cucurbitaceas.

Considerando sugestões da SARGS, recomenda a

SDSV que solicite do MS e SEMA,- estudo e manj

festação sobre o produto PCNB, no que se reffc

re a sua bioacumulação na cadeia alimentar, -

prejuízos ambientais e vida media no solo. Ca

se o produto seja considerado poluente, cue -

seja baixaoa Cortaria considerando PCNS a v-

ca controlado.



05 - 03.02.82 - CDA

06 - 03.02.82 - CDA

7 - 13.04.82 - CDA

-

Recomenda ao núcleo de Defensivos Agrícolas da ,

SNVS do MS, que proceda análise dos produtos -

registrados, a base de PCNB, pare verificação
do teor da impureza HEXACL0R03EN7EK!0, em todas

as formulações registradas, bem como das cultu_

ras tratadas com este produto.

Recomenda a SDSV a tomada de providências jun

to a Fiscalização Agropecuária do RS, para que

o produto Põ Forte-2 (BHC) não seja mais çjDmer
cializado no RS, devido não existirem neste es.

tado as culturas nas quais seu uso é permitj_

do ( palmãceas).

Recomenda que todas os registros de raticidas
fiquem sob a responsabilidade do M.Saúde.



TABELAS

TABELA 1

BRASIL -ALGUMAS INTOXICAÇÕES POR PESTICIDAS

ANO LOCAL ESPECIFICAÇÃO PESTICIDA
N9DE PESSOAS

Mortas Doeniti

1967-70 Estado de São Paulo Plantação de algodão Principalmente

Paratr.ior.

103 32S

1972-73 Rio Verde e Santa

Helena, GO

Plantação ae aigodão Principalmente *

Parathion

Praticamente toda a ps

puíacão com sintoma

1974 R. Grande do Sui Culturas de soja Parathion

Endrr

5 4?7

R. Grande do Sul Culturastie soja Parathion

Endr.n

10 500

R. Janeiro, RJ Apiic. contra mosquitos

(no lar)

Diclorvos 3 5

1975

Goiânia, GO

Icó.CE

Aplic. contra piolhos

Farinha de trigo conta

minada (transporte de

caminhão)

Parathion

Carbotenotion

(Trithion)

3

0

5

418

Cascavel. Ct Água contaminada Inseticida

organofosforado

6 200

Ibiraporã. BA Alimentos contaminados Aldrin 14

1976 Sem dados disponfveis

1977 Minas Gerai: Diversas culturas Inseticidas fosforados 3í 700

(várias cidades)

R. Grande do Sul Cultura de soja

e clorados

Inseticidas fosforados 5 7

(várias cidades)

São Paulo e

Mato Grosso

Aplicação aérea
(soia e algodão)

e clorados

Inseticidas

organofosforado

11

(pilotos ag

33

ricotei)

(várias cidades)

São Paulo e

Mato Grosso

A) cação aérea

(se,a e algodão)

Inseticidas

organofosforado

1

(piiotos a:

4

i icolas)

(várias cidades1

São Paulo, SP Creche Ratic.aa -
2L

Neves, MG Contaminação de

alimentos

Inseticidas

organofosforados

6 9

1978 Ituverava, S: Cultura de algodão Monocrotophos

(aplicação aérea)

1

Paraná Cultura de soja e de Inseticidas 3 750

(várias cidades) algodão organofosforado:

Carazinho, RS Cultura de soja Inseticidas

organofosforados

20

São Paulo, SF Arroz contaminado Paratniori 1

São Paulc, SD Pulverização de plantas Dec^metrina -
1

1979 Paraná

(várias cidades)

Tratamento de semen

tes de trigo

Caros,turar, W

(^se Marecha1 Fiondo. PR Aplicação aérea em soja lnse*icidas fosforados -
muitc

mestre! (contaminação de esco

lares)

e clorado: escolai

Fonte: W.F. Almeida

Doenças Protr

34,

>1. —Intoxicações, Profissionais pos Pesticida' >' Menúei R - Medicina dr Ti."<<jih( •

•ais. Ed. Sarvier, São Paulo, 1980.
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RECEBIDO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÕMA__----^rCü^^/a~^
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

OFICIO N •H3SGAB/SEPLAN Porto Velho, 18 de junho de 1984

DA: Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

PARA: Dr. HÉLIO FONSECA

MD. Chefe da Casa Civil

Em atenção ao Of. n? 681/CC, de 11 de junho de

1984, encaminho a V.Exa. Parecer da CM.A (Coordenadoria de Mo

dernizaçao Administrativa), solicitando seja o mesmo submetido,

à apreciação do Exmo. Sr. Governador do Estado e posteriormente

enviado à Assembléia Legislativa do Estado.

A grata oportunidade, renovo a V.Exa.

protestos de elevada consideração e distinguida estima.

meus



Ir*9

ESI AW,

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

decreta

D i s do e sobre o uso

agronômico eift Rond onia.
do receituario

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA Dü ESTADO DE RONDÔNIA

Artieo 19 - A distribuição, comercialização e
prestação de serviços no território do Estado de Rondônia, de
todo e qualquer produto agrotóxico e outros biocidas, estão
condicionados a prévio cadastramento dos mesmos perante a S_e
cretaria de Estado da Agricultura.

§ 19 - Para efeito desta Lei,

e outros biocidas, as substancias
biológicos destinados a preservai

agrotóxicos

químicos ou
de

oei mem-se

s e/ou pr
ca ação

de

como

acessos

d a n o s a

seres vivos considerados nocivos, os setores de ^ proüu _
armazenamento ebeneficiamentode produtos agropecuários, a
lém de florestas nativas ou implantadas, outros ecossistemas
e ambientes domésticos, urbanos, rurais, hídricos e mdustri
ais.

29 S o serão Lmi

ao

uai, a distribuição, prestação d<
idos em território esL.a_

serviços e comercialização

de produtos agrotóxicos e/ou biocidas já registrados no orgao
federal competente e que não tenha proibido seu uso no pais
da síntese e/ou importação.

§ 30 _ a empresa produtora ou manipuladora de
agrotóxicos ou biocidas, postulante do cadastramento pre\
to nesta Lei. deverá apresentar obrigatoriamente ao
los, mediante requerimento ã Secretaria de Estado d;
tura os seguintes documentos:

a) Documento comprobatõrio de constituirá
empr e s a;

b) Certificado de

oficial;
c) Relatório Técnico de produto, ar- a?

9 12, de 21 de outubro de 19 76, da Divii
ia Vegetal/Ministério da Agricultura;

d) Certificado de Classificação To:_
fornecido pela Divisão Nacional de Vigilãncia Sanitar ia_ de
Produtos Saneantes Domissanitários, do Ministério da Saúde;

e) Resolução Normativa da Câmara Técnica de Ali
Conselho Nacional de Saúde, fixando as to1e

en cia s nata as culturas recomendadas.

a Forraria

fesa Sanita

me n t o s

rancias

s c a c

(CTA) do

S 4 9 - A in d u s t r

•s e/cu biocidas, d e''
Agricultura, no p r a z

an,

p r o i

cadastra-

Aericu'

se química, expedido por

or a o

ião de

c om

De

1o £ i!

o u m a nip uia cora o e

:r a Secretaria c e

Lto e vinte) dias.



ÇS,ACO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

a contar da publicação da presente
fieação Tóxico lógica e Relatório Técnico,
dutos de sua comercialização já existente
dual .

ei, Certificado de ClassjL
da cada um

n o m e r c a d o

dos p r o

esta

Artigo 29 - Todo estabelecimento que preste ser
viços e comercialize agrotóxicos e/ou biocidas devera cadas
trar-se iunto ã Secretaria de Estado da Agricultura.

Artigo 39 - A Secretaria de Estado da Agricultu
ra fica obrigada a rigoroso controle de rotulagem dos
tos agrotóxicos e/ou biocidas, regulada em

pr odu

legislação federai.

a gr o t o 2

t ado

lit

Ar tigo 49 -
ícos e/ou biocidas
Agricultura, atrav

A fiscalização do comercio e uso ue

será exercida pela Secretaria de Es

da

ade s

de ofissior. ais legalmente habi

ado

89

lega

c on s

lmen t e

t ante sh a b i 1 i t

no Art.

será e f

a g r o t o x

dos e s t

tro, Re

cos e /o

§ 19 - Entende-se como profission;
ao exercício de fiscalização, aquele
desta Lei.

§ 29 - A fiscalização de que trat
da junto aos estabelecimentos que
e/ou biocidas, mediante levantament
s desses produtos, verificação dos 1
uário, Notas Fiscais de Compra e Ven
oc id as .

§ 39 - A fiscalização do uso de a

também será efetuada nos locais de

a es

c om

o

i vr o

da d

gr o t

sua

te Artigo,

er c i

per

s de

e Ag

e t ua

ico s

oq ue

ce i t

u b i

ou biocidas

a iízem

iod i co

reg is
ro tóxi

:O Soxic

aplicação
e/

9 - Fica constituída a Comissão Esta.

rotóxicos e Biocidas (CECAB), com a f_i
ruas referentes a fiscalização. implan
estipular raiili.a s aos infratores ._ jul_

"arTríbui çõe s relacionadas com os fins

Comissão Estadual a que se refere e_s
o Governador do Estado, será composta

e cada um dos seguintes orgaos:
taria de Estado da Agricultura;
taria de Estado do Meio-Ambiente; ?
taria de Estado da Saúde;

iação e/ou Sindicato de Engenheiros

e) Associação Rondoniense cos Engenheiros

f) Associação àe Médicos Veterinários;
g) Feceração da Agricultura de Rondônia;
h) Federação dos Trabalhadores na Agricu]

Ar tigo 5

dua 1 de Co n t r o 1 e de Ag

nal idade d e expe d i r no

t ação de T e ce í tu ari o s,

gar r e c u V S os e o utras

c o n s t a n t e s desta Lei .

§ 1 9 - A

te ar tigO , nomeada pel

por um r £p resentante d

a) Se c r e

b) Se cr e

c) S e cr e

d) A s s o c

gronomo s )

Fio

restais;

R o n d o n i;

i ) scciaçac leaic. K o n d o n:
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

29 _ a nomeação dos representantes das entida
será feita em atendi

riçac por parte do P_o
jes mencionadas no p
mento a indicação da
der Executivo.

§ 39 - 0 representante d

ca Agricultura, a quem caberá presidir
verá, obrigatoriamente, perten
sionais mencionadas no Art. 89

§ 49 - Será de dois anos o mandato de caca
bro da CECAB, permitindo-se uma única recondução.

§ 50 _ poderão integrar a Comissão Especial,
mo convidados, representantes de outros órgãos ou
de âmbito federal, estadual ou municipal, desde que
ção seja acatada, pelo menos, por 2/3 (dois terços)
b r o s p e

lr a g r a i o

; mesmas

an

s

erior

•m r e s

er

de

Secretaria de Estaco

Comissão Estadual,de_
a uma das categorias proíis_

t a Lei.

mem

entidades

a proposi
dos mem

manentes da CECAB.

Artigo 6 9 -

técnicos

as realizarem

A Comissão Estadual de Controle

Agrotóxicos e Biocidas poderá requisitar, ãs expensas do ^o
der Executivo, assessoria jurídica, analises físicas, quimi
cas e biológicas, de parte dos laboratórios oficiais perten
centes ã administração direta ou indireta, visando com
detectar contaminação por qualquer substancia poluente em
guas de consumo publico e alimentos, bem como copias oe
lises já efetuadas.

§ í9 _ Para efetivação das análises prevista
neste Artigo, a Comissão requisitante designara dois

legalmente habilitados e de reconhecida

oe

Po

a

ana

ou mais

idone idade

moral e capaci I. « q^ais terio amP1° acessc
a todas as fases das análises.

§ 29 - Concluídas as análises, os técnicos
elaborarão conjunta ou separadamente os

tivos laudos periciais em que indicarão
mentes e conclusões, indicando se possive
rias para coibir a contaminação

§ 39 - Os laudos serão enca
requisitante que, ciente de seu teor, os recomendara ao
tivo e ao Judiciário, para as provide
rã ã disposição de qualquer pessoa

A ,ou orgao interessado

a seguir

que

re spec

seus métodos, procedi
as medidas necessa^

eventualmente verificada.

inhados a Comissão

ixecu

de ixa

Artigo 7? - Os agrotoxicos
dos. cem sua comercialização e uso proibidos .tio ambi
ritório estadual: ALDRIN, CANFENO CLORADO (Canphe^
ROBENZILATE DDT; DODECACLORO, ENDOSULFAN, ENDRIN,
CKLOR, LINDANÈ, METHOXYCHLOR, NONACL0R0, PENTACLOROFENOL.

Os formicidas ã base de DODECACLORO e
;er temporariamente autorizados no terr_i

leríodo de 02 (dois) snes, seguindo um nc
n a c os íinpugii e m

r e1 a ciona

o do te r_
chlor) , CHLO

HEPTA

í 1?

HEPTACHLOR, poderá
tario estadual,

v o ciei c: b i a n u a

'ou a ciência

-tio amb ien t e .

no p

1 . cas o

e r í o u o u s

dados .0X1

A 7

lou

ha sucedâneoso t e n

co :

persisten' nc-
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ESTADO DE ROMDÒNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

§ 29 - 0 uso

tenham DDT, será restrito
campanhas de saúde pública
desde que demonstre eficácia e nao atente contra

§ 39 - Outro

ter proibido o seu uso e c
indicados pela Comissão Es
Biocidas.

Artigo 89 -
biocidas utilizados na agr
serão exigidos os respecti
profissionais legalmente h
os Engenheiros Agrônomos,
Florestais.

de agrotóxicos cujas formulas
órgãos públicos competentes,

de combate vetores di

:on

em

moléstias,

natureza.

s agrotóxicos ou biocidas poderão
omercialização no Estado, desde que
tadual de Controle de Agrotóxicos e

Para os produtos agrotóxicos e/ou
icultura, pecuária e silvicultura,
vos receituários expedidos pelos
abilitados, entendendo-se como cais
Médicos Veterinários e Engenheiros

Artigo y9 Qualquer pessoa física ou uridíc a

pode
t óxi

cios

z ad a

part

cult

no m

cias

;rcrá solicitar impugnaçao do cadastramento ae produtos agi^
cos e/ou biocidas argüindo efeitos comprovadamente perni
os ã saúde humana e ao equilíbrio ambiental.

§ 19 _ a solicitação de impugnaçao será formali
através de petição dirigida ã CECAB, em qualquer tempo a

ir do registro do produto na Secretaria de Estado da Agri.
ura, devidamente instruída com laudo técnico firmado por,
ínimo, dois profissionais habilitados na área de biocien

§ 29 - Apresentada a solicitação de impugnaçao,
notificada a empresa cadastrante, que poderá oferecer-
contradita, após o que será o respectivo expediente subm_e
a decisão da CECAB.

será

lhe

tido

Artigo 10 - 0 descumprimento das disposições da
presente Lei sujeita o infrator ãs sanções estipuladas pela
Comissão Estadual de ,ont ro le de Agrotóxicos e Biocidas sem

prejuízo das penalidades previstas/em legislação federal

Artigo 11 - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação", revogadas as disposições em contrário.

Plenário das,Deliberações, I5de maio de 1984



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Senhora Secretaria,

Em análise do Projeto de Lei que dispõe sobre o uso ao Recei

tuario Agronômico em Rondônia, verificamos que a Secretaria de Estado da

Agricultura é favorável ã sua aprovação.

Porem julgamos que seja modificado o seu artigo 59 quanto a

finalidade; que acreditamos ser algo mais abrangente, como por exemplo: a

preservação do meio ambiente etc. e que o conteúdo deste,entre como compe

tência dessa comissão.

Sugerimos que seja excluido do artigo 59 do parágrafo 19 a

alínea b) Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por não existir este Órgão

no Estado.

Sugerimos que seja submetido a apreciação do Sr. Governador

os seguintes parágrafos do artigo 59;

Parágrafo 29: A nomeação dos representantes das entidades mencionadas no

parágrafo 19, serã feita em atendimento a indicação dos no

mes, SEM RESTRIÇÃO POR PARTE DO PODER EXECUTIVO.

Parágrafo 59: Poderão integrar a Comissão Especial, como convidados, re

presentantes de outros órgãos as entidades de âmbito Federal,

Estadual ou Municipal, DESDE QUE A PROPOSIÇÃO SEJA ACATADA,PE

LO MENOS, POR 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS MEMBROS PERMANENTES DA

CECAB.

Não ficou claro quanto os seguintes Ttens.

Forma de pagamento por membros do colegiado.

Estipulação de multas por infratores, quais os percentuais

ou valores.
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7'iCheíia de Gabinete d> Governador'v_
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ESTADO DE RONDÔNIA

Assembléia Legislativa

MENSAGEM N9 22/84.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

Raimurda

Chefe cie GdJMnete , .

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE RONDÔNIA, comunica a Vossa Excelência que foi mantido o Veto

Parcial ao Projeto de Lei que "Dispõe sobre^e—hso do receitua

rio agronômico em Rondônia", nos termos/do § 5$ do Art. 48 da

Constituição Estadual.

ASSEMBLÉIA LEGIS mbro de 1984
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Em 29 / 02 / 84.

r Governador,

fpHA DO cifiíKKí* ou \mrvt,Ktim

&TRADA: #£_/ üLj '̂ '

RECEBIDO
Em .Í / bL I %^

MT m~ Passamos ãs vossas mãos, cópia do "ANTE

PROJETO DE LEI SOBRE CONTROLE DOS AGROTÓXICOS", elaboradope

Ia Associação dos Engenheiros Agrônomos de Rondônia - AEARON

e que está sendo submetido â Assembléia Legislativa para

aprovação.

Em muito nos honraria contarmos com o

apoio de Vossa Excelência a essa proposição, já que torna-

se urgente uma tomada de posição do Estado com relação ao

uso indiscriminado dos agrotóxicos, o que tem causado sé

rios problemas ambientais, mortes e intoxicações. Cabe aqui

colocar, que estados como o Rio Grande do Sul, Paraná, São

Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul já aprovaram leis

semelhantes.

Colocando-nos à disposição para maiores

esclarecimentos,renovamos votos de estima.

Saudações Agronômicas

t ♦•

-ÍO

KENNETH FLEMING

Presidente da AEARON

ExmÇ Sr.

Cel. JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

DD. Governador do Estado de Rondônia

NESTA

Ç/sVUL^a**-

\K>M,
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LEI SOBRE CONTROLE DOS AGROTÓXICOS

JUSTIFICATIVA

O atual modelo tecnológico do mundo indus -

triaiizado, se, de um lado, vem proporcionando ao homem cor:

forto, saúde e amenidades, tem, paralelamente, lhe ocasionar.

do danos e riscos até aqui inimagináveis.

"Interpelada em seu saber, a sociedade tec

nológica o é também em seus valores políticos fundamentais .

Caráter esotérico aos ateres, segurança de amplas coletivida

des, vulnerabilidade tecnológica veicule em seu rastro um

certo número de questões capitais em matéria de poder, de

salvaguarda das liberdades fundamentais. Massiva e abrupta

a questão da democracia é colocada". (Patrick Laaaãec, "La ei

vilisation du risque, ed. Seuil, 1981, p. 222) Reflexões ce

mõ esta tornam-se mais e mais reiteradas e decorrem dos, ca

da dia mais freqüentes, "sinais de alerta", nos diversos se

tores da atividade humana.

Assim, a sintetização de substâncias quími

cas e seu emprego na moderna agricultura, notadamente após

os anos 60, contribuindo para um incrível aumento da produti

vidade das colheitas, veio a ocasionar, também, o fenômeno -'

da contaminação ambiental e o surgimento de novas e graves en

fermidades de caráter agudo e crônico.. Os compostos orga

no-clorados, organo-fosforados e carbamatos, notamente, usa

-dos nas lavouras, para o combate de insetos, fungos, ácaros

etc. e, nos -silos e armazéns, como preservadores de grãos ,

—têm, .já hoje,-contra si, o libelo científico de serem cau

-sadores de paralisia, cegueira, idiotia, ação- imunossupres-

sora , efeitos teratogénicos, mutagênicos e carcinogênicos.
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(Cf. Valdemar F. Almeida), "Toxicologia e Meio Ambiente", Su

plemento Cultural de "0 Estado de São Paulo", de 17/06/79.

Já há 3 anos passados, a revista norteame

ricana "Newsweek" (17/08/81) revelava que "a venda de pesti

cidas tão mortíferos como DDT, Aldrin e Parathion" tão rigi

damente controlada nos Estados unidos, é livremente pratica

da nos países do terceiro mundo, inclusive o Brasil. E que ,

aqui, estudos feitos pelo Prof. Valdemar de Almeida, acima

citado, mostram que, no período de 1976 a 1979, foram decla

rados 208 casos de morte e...3488 casos de doenças por enve

nenamento .

E as estatísticas, laudos científicos e de

núncias, em foros públicos e na imprensa diária, estão a se

suceder.

O mais grave, no entanto, é que todos esses

efeitos deletérios já não encontram justificativa sob o

prisma estritamente .econômico, de rentabilidade das lavou

ras*, pois a própria agência de proteção ambiental norteameri

cana (EPA) estima que "os agricultores utilizam doze vezes

mais pesticidas (do que há trinta anos atrás) , mas as perdas

dos cultivos quase que se duplicaram". ("El Hambre en ei

mundo - diez mitos", Fraçes Moore Lappé e Joseph Collins,

"Institute For Food and Development Policy", p.22).

É claro que fenômenos deste tipo, em que

as externalidades do processo produtivo - no caso, as drãs_

ticas contaminações por pesticidas ou agrotóxicos, sofistica

damente chamados de "defensivos" - provocam graves e irrever

síveis danos ã saúde das coletividades e ao equilíbrio am

biental, suscitem respostas da sociedade atingida. "Ou bem

nos reagrupamos para impor ã produção institucional e as

técnicas, umas limitações que permitam preservar os equilíbrios

propícios ã vida, ou as limitações necessárias para o pro

cesso da vida serão calculadas centralista e autoritariamen

te", adverte, entre outros, André Gorz (Ecologia Y Libertad", ed.

Gustavo Gilli S.A., 1979, p.20/21).
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E, evidentemente, já que os bens fundamen -

tais da saúde pública e do equilíbrio ambiental, tutelados

pela ordem jurídica, são atingidos pelo desassossego tecno

lógico, aos juristas e aplicadores da lei, parlamentares, ad

ministradores e magistrados, impõe-se um posicionamento.

Partindo da constatação de que os instrumen

tos clássicos do Direito Administrativo (normas do poder de

polícia, limitações de uso, multas, interdições etc.) não

se revelam suficientes ã coibição do risco e do dano tecnolõ

gico, juristas do porte do Professor Sérgio Cotta, da üni -

versidade de Roma, reclamam a "introdução de novas figuras

e a abolição ou o redimensionamento de velhas figuras de ilí

cito e de sanção, para corresponder ãs transformações da rea

lidade social e do comum convencimento jurídico" . E faz um

quase que patético apelo ã criatividade do legislador, inclu

sive, "para fazer face ãs suas novas tarefas (da administra

ção .pública) e ao formar-se no seu seio de novos entes jurí

dicos, uma sistematização diferente dos ordenamentos proces-

. suais, e assim por diante" (autor cit., "O desafio tecnolõ

gico", ed. Armênio Amado, Lisboa, p. 167/158) .

Na mesma linha inovadora e transformadora,

deparamos com os trabalhos dos mestres alemães, como é o ca

so do Professor Ulrich Scheuner, catedrãtico de Direito Pú

blico da Universidade de Bonn, que, apontando para o binômio

responsabilidade - controle, como fundamentais â garantia dos

direitos subjetivos dos cidadãos, observa que "mudanças sig

nificativas estão ocorrendo atualmente no relacionamento en

tre governo e parlamento, mudanças estabelecem um "controle

através da cooperação, através da ação combinada", assim fa

zendo com que a responsabilidade fique difícil em um estágio

posterior, senão impossível" (autor cit. '"""Responsabilidade e

Controle numa Constituição Democrática", Rev. Proc. Geral do

Estad© do Rio Grande do Sul, vol. 29, págs. 59/70).
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Entre nos, no III9 Congresso Brasileiro de

Direito Administrativo, realizado em Canela (RS) de 6 a 11

de setembro de 1981, no painel sobre o tema "0 administrado'

e a administração pública", o mestre Caio Técito aponta pa

ra o conflito de interesses "legítimos mas opostos" dentro

da sociedade atual: "É o interesse do conjunto industrial

que deseja a produção e o interesse da comunidade que sofre'

os impactos que essa produção possa trazer em relação ao

meio ambiente" (p.189). E, na mesma oportunidade, o profes

sor Paulo Neves de Carvalho proclamava do administrado um

instrumento eficaz de participação na realização desse inte

resse coletivo", (p.199). De sua parte, Sérgio Ferraz, um

dos mais destacados administrativistas deste país, e um dos

pioneiros do Direito Ambiental, também insistia em que " o

ponto nodal do moderno Direito Administrativo é exatamente

o estabelecimento de um relacionamento válido e eficaz, en

tre administrado e administrador, a criação de canais de co

municação e de canais de controle, através dos quais a ativi

dade administrativa recaia, necessariamente, sob o impacto

de uma atividade fiscalizadora do próprio administrado" . E-,

para o espanto, talvez, do imobilismo jurídico-institucional,

proclamava que"o sujeito primordial da relação jurídica ad

ministrativa é o administrado e não o administrador"(pg.205) .

Por fim, naquele mesmo painel, o Professor Almiro Couto e

Silva, fazendo coro com seus ilustres colegas, concordava em

que "somos os sujeitos principais da relação jurídica admi

nistrativa e como sujeitos principais temos não apenas o di

reito mas a obrigação de criar canais aptos e idôneos para

uma atividade de controle. O administrador ê puro e simples

delegado nosso. Sujeitos somos nós", (p.211/222)

Ora, semelhantes manifestações defluem de

uma irrenunciavel reflexão crítica sobre a presente..realida

de institucional brasileira. Realidade essa que, no plano
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da contaminação por agrotóxico, aponta, de um lado, para um

verdadeiro cipoal de normas ineficazes, preponderantemente di

tadas pela União (Decretos, portarias, etc.), de emergência'

casuística e aplicação quase que nula; de outro, uma per

missividade e irresponsabilidade sem freios, com a aplicação

massiva de agrotóxicos e conseqüentes danos e riscos gravís

simos ã saúde da população e â sobrevivência das outras es

pécies, animais e vegetais, aliadas ã degradação dos solos

e ã esterilização dos mananciais hídricos.

Com pleno conhecimento de causa, eis que em

contato diuturno com as mazelas da contaminação, a catego

ria agronômica de Rondônia, congregada em torno da ASSOCIA

ÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE RONDÔNIA - AEARON começou

a mobilizar-se, para reverter tal estado de coisas, princi -

palmente a partir de 1981, quando realizou seu I Curso sobre

Receituãrio Agronômico, e onde foi reivindicada a adoção

oficiai do "receituário agronômico", como uma das formas ca

pazes de fazer face ã orgia dos agrotóxicos .

Seguiram-se, nesses anos, inúmeros debates,

discussões internas e externas visando viabilizar solução pa

ra o problema, cada vez mais dramático, da poluição e conta

minação de agrotóxicos.

O presente texto, ora encaminhado ã Assem

bléia Legislativa, tem características visceralmente democrã

ticas, pois se baseia em três princípios básicos: publicidade

(inclusive das práticas administrativas concretas), responsa

bilização dos agentes públicos e participação comunitária.

A experiência tem revelado que um dos mais

sérios óbices ã eficácia da política ambiental e sanitária,

particularmente na área de contaminação por agrotóxicos, de

ve-se ã omissão e sonegação de informações. Para obviá-las ,
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propoe-se no Projeto, a introdução do cadastramento obrigató

rio de todo e qualquer agrotóxico introduzido em Território'

estadual, com a expiicitação de sua classificação toxicolõçi

ca e de normas e critérios técnicos, já anteriormente exigi,

dos na legislação federal (portaria 004/DISAD, do Ministério

da Saúde) e inexplicavelmente inexigidas até hoje. Isso fa

cultará um controle mais rigoroso e eficiente de parte das

autoridades ambientais e sanitárias do estado.

Sua divulgação, por outro lado, nos meios

de comunicação, ensejará um desejável controle público, nota

damente de parte das entidades associativas, não mais como

figuras passivas do processo decisorio, mas com possibilida

des, nada temerárias, de atual ativamente

No âmbito da responsabilidade dos agentes

públicos, procura-se articular as áreas de competência sani

tária e ambiental - a do Estado com a da União - exigindo-se

que o cadastramento de todo e qualquer agrotóxico seja prece

dido de prévio registro, no órgão federal competente. E

mais: estabelece como condição indispensável que só tenha in

gresso no mercado estadual o agrotóxico cujo uso não seja

proibido em seu país de origem. Determina, ainda, que, de

parte das autoridades estaduais, haja um rigoroso controle de

rotulagem, já estabelecida em legislação federal e que, nos

rótulos constantes de cada produto, haja referências do cadas

tramento ora instituído, assim como a identificação do re

vendedor e do técnico responsável por sua preceituação.

Partindo do princípio de que "o melhor ê

quando o tecnólogo e o legislador unem suas forças com o con

sumidor no estabelecimento de um compromisso aceito "(Duncan

Davies e outros "El Técnico en Ia sociedad", ed. Gustavo

Gilli, p.177), o projeto institui o direito de impugnaçao ,

por parte de entidades associativas legalmente constituídas,

no processo de cadastramento de agrotóxicos. Isso, __através
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de laudos técnicos firmados por profissionais de reconhecida

capacitação e idoneidade; abrindo possibilidade de contradi

ta, por parte da firma cadastrante do produto.

São essas, a nível legislativo, as medidas

que, no âmbito estadual,•afiguram-se na atuai conjuntura, in

dispensáveis ao enfrentamento da problemática dos agrotoxi -

cos. Acompanhadas, paralelamente, de um amplo trabalho de

conscientização das populações urbanas e rurais; de incenti

vos creditícios e fiscais ãs tecnologias alternativas ( físi

cas ou biológicas) de combate ãs pragas; de apoio a pesqui

sa básica, nessa área; hão de contribuir decisivamente para

a superação do atuai, e indesejado, quadro de contaminação '

ambiental por agrotóxicos.
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ANTE-PROJETO DE LEI SOBRE CONTROLE DE AGROTÓXICOS

Artigo primeiro - A distribuição e comercialização no territó

rio do Estado de Rondônia, de todo e qual

quer produto agrotóxico e outros biocidas ,

estão condicionados a prévio cadastramento

dos mesmos perante a Secretaria de Estado

da Agricultura.

§ Primeiro

§ Segundo

Terceiro

Para efeito desta Lei, definem-se como agro

tóxicos e outros biocidas, as substâncias

e/ou processos químicos ou biológicos desti

nados a preservar da ação danosa de seres

vivos considerados nocivos, os setores de

produção, armazenamento e beneficiamento de

produtos agropecuários, além de florestas '

nativas ou implantadas, outros ecossistemas

e ambientes domésticos, urbanos, rurais,

hídricos e industriais.

Só serão admitidos em território estadual ,

a distribuição e comercialização de prod"

tos agrotóxicos e biocidas já registrados

no órgão federal competente e que não tenha

proibido seu uso no país da síntese e/ou

importação.

A indústria produtora ou manipuladora de

agrotóxicos ou biocidas , postulante do ca

dastramento previsto nesta Lei, deverá

apresentar obrigatoriamente ao cadastrá-los,
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mediante requerimento â Secretaria de Estado

da Agricultura, os seguintes documentos:

a) Documento comprobatório de constituição

da empresa;

b) Certificado de análise química, expedido
••

por laboratório oficial;

c) Relatório Técnico do produto, de acordo

com a Portaria nÇ 12, de 21 de outubro de

1976, da Divisão de Defesa Sanitária Vege

tal/Ministério da Agricultura;

d) Certificado de Classificação Toxicologica

fornecido pela Divisão Nacional de Vigi -

lância Sanitária de Produtos Saneantes

Domissanitãrios, do Ministério da Saúde;

e) Resolução Normativa da Câmara Técnica de

Alimentos (CTA) do Conselho Nacional de

Saúde, fixando as tolerâncias e carências

para as culturas recomendadas.

§ Quarto - A indústria produtora ou manipuladora t de

agrotóxicos e biocidas, deverá apresentar â

^ Secretaria de Estado da Agricultura, no pra

zo de 120 (cento e vinte) dias a contar da

publicação da presente Lei, Certificado de

Classificação Toxicologica e Relatório Técni

co, de cada um dos produtos de sua comercia-

lização já existentes no mercado estadual.

Artigo segundo - Todo estabelecimento que comercialize agro

tóxicos e/ou biocidas devera cadastrar-sejun

*" to â Secretaria de Estado da Agricultura.

•Ir
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Artigo terceiro - A Secretaria de Estado da Agricultura fica

obrigada a rigoroso controle de rotulagem'

dos produtos agrotõxicos e biocidas, regu

lada em legislação federal.

Artigo quarto

Primeiro

§ Segundo

§ Terceiro

Artigo quinto

A fiscalização do comércio e uso de aaro

tóxicos e biocidas será exercida pela Se

cretaria de Estado da Agricultura, através

de profissionais legalmente habilitados.

Entende-se como profissional legalmente ha

bilitado ao exercício da fiscalização, a

gueles constantes no Artigo 79 desta Lei.

A fiscalização de que trata este artigo,

será efetuada junto aos estabelecimentos '

que comercializem agrotõxicos e biocidas ,

mediante levantamento periódico dos esto

quês desses produtos, verificação dos li

vros de registro, Receituãrio, Notas Fis

cais de Compra e Venda de Agrotõxicos e/ou

biocidas.

A fiscalização do uso de agrotõxicos e bio

cidas será efetuada nos locais de sua apli

cação.

Fica constituída a Comissão Estadual de

Controle de Agrotõxicos e Biocidas (CECAB),

com a finalidade de expedir normas referen

tes a fiscalização, implantação de recei -

tuários, estipular multas aos infratores,

julgar recursos e outras atribuições rela

cionadas com os fins constantes desta Lei.
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§ Primeiro - A Comissão Esradual a que se refere este ar

tigo, nomeada pelo Governador do Estado, se

rã composta por um representante de cada um

dos seguintes órgãos:

a) Secretaria de Estado da Agricultura;

b) Secretaria de Estado do Meio-Ambiente;

c) Secretaria de Estado da Saúde; '

d) Associação e/ou Sindicato de Engenheiros •

Agrônomos;

e) Associação Rondoniense dos Engenheiros

Florestais;

f) Associação de Médicos Veterinários;

g) Federação da Agricultura de Rondônia;

h) Federação dos Trabalhadores na Agricultu

ra de Rondônia;

i) Associação Médica de Rondônia.

§ Segundo - A nomeação dos representantes das entidades

mencionadas no parágrafo anterior, será fei

ta em atendimento a indicação das mesmas ,

sem restrição por parte do poder executivo.

§ Terceiro - 0 representante da Secretaria de Estado da

Agricultura, a quem caberá presidir a Comis

são Estadual, deverá, obrigatoriamente, pe£
tencer a uma das categorias profissionais

mencionadas no Artigo 79 desta Lei.

§ -Quarto - Será de dois anos o mandato de cada membro

da CECAB, permitindo-se uma única recondução.

§ Quinto - Poderão integrar a Comissão Especial, como

convidados, representantes de outros õr

gãos ou entidades de âmbito federal, esta

dual ou municipal, desde que deliberação -*-

acatada por, pelo menos, 2/3 (dois terços )

dos membros permanentes—assim -decida.

c
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Artigo sexto - A Comissão Especial de Controle de Agrotõxi

cos poderá requisitar, ãs expensas do Poder

Executivo, assessoria jurídica; análises fí

sicas, químicas e biológicas, de parte dos

laboratórios oficiais pertencentes ã admi -

nistração direta e indireta, visando com is

so detectar contaminação por qualquer subs

tância poluente em águas de consumo público

e alimentos, bem como cópias de análises já

efetuadas.

\

§ Primeiro - Para efetivação das análises previstas neste

artigo, a Comissão requisitante designará

dois ou mais técnicos legalmente habilita

dos e de reconhecida idoneidade moral e ca

pacitação profissional, os quais terão am

pio acesso a todas as fases das análises.

§ Segundo .- Concluídas as análises, os técnicos que as

realizarem elaborarão conjunta ou separada

mente os respectivos laudos periciais em

que indicarão seus métodos, procedimentos e

conclusões, indicando se possível as medi

das necessárias para coibir a contaminação

eventualmente verificada.

§ Terceiro - Os laudos serão encaminhados ã Comissão re

quisitante que, ciente de seu teor, os re

comendara ao Executivo e ao(Judiciário)para

as providências legais e os deixara~aT~dispo

sição de qualquer pessoa ou órgão interes-

.._ _ ... . sado.

Artigo "sétimo7 - - Os agrotõxicos a seguir relacionados, têm

sua comercialização e uso proibidos no âmbi

to do território Estadual: ALDRIN, CANFENO =~=^

<
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CLORADO (Canphecholor), CHLOROBENZILATE,DDT,

DODECACLORO, ENDOSULFAN, ENDRIN, HEPTACHLOR,

LINDANE, METHOXYCHLOR, NONACLORO, PENTACLORO

FENOL.

§ Primeiro - Os formicidas ã base de DODECACLORO e HEPTA

CHLOR, poderão ser temporariamente autoriza

dos no território estadual, no período de

2 (dois) anos, seguindo um novo ciclo bia-

nual, caso dados toxicolõgicos não os im

pugnem e/ou a ciência não obtenha suceda

neos não persistentes no meio anbiente.

§ Segundo - 0 uso de agrotõxicos cujas fórmulas contenham

DDT, será restrito a órgãos públicos compe

tentes, em campanhas de saúde pública de com

bate a vetores de moléstias, desde que de

monstre eficácia e não atente contra a natu

reza.

§ Terceiro - Outros agrotõxicos ou biocidas poderão ter

proibido o seu uso e comercialização no Es

tado, desde que indicados pela Comissão Esta

dual de Controle de Agrotõxicos e Biocidas.

Artigo oitavo - Para os produtos agrotõxicos e/ou biocidas u

tilizados na agricultura, pecuária e silvi -

cultura, serão exigidos os respectivos recei

tuãrios expedidos pelos profissionais legal

mente habilitados, entendendo-se como tais

os Engenheiros Agrônomos, Médicos Veteriná -

rios e Engenheiros Florestais.
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Artigo nono

§ Primeiro

§ Segundo

Artigo décimo

Artigo décimo
primeiro

Artigo décimo
segundo

3S^

Qualquer pessoa física ou jurídica, poderá

solicitar impugnação do cadastramento de

produtos agrotõxicos e/ou biocidas arguin

do efeitos comprovadamente perniciosos a

saúde humana e ac eauilíbrio ambiental.

A solicitação de impugnação será formaliza

da através de petição dirigida ã CECAB, em

qualçuer tempo a partir do registro do pro

duto na Secretaria de Estado da Agricultu

ra, devidamente instruída com laudo técni

co firmado por, no mínimo, dois profissio

nais habilitados na área de biociências.

Apresentada a solicitação de impugnação,se

rã notificada a empresa cadastrante, que

poderá oferecer-lhe contradita, após o que

será o respectivo expediente submetido a

decisão da CECAB.

0 descumprimento das disposições da presen

te Lei sujeita o infrator ãs sanções esti

puladas pela Comissão Estadual de Contrô

le de Agrotõxicos e Biocidas, sem prejuízo

das penalidades previstas em legislação fe

deral.

- Revogam-se as disposições em contrário

Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação.

PORTO VELHO, (RO)
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LEI N9 *5> DE 2Z DE JUNHO DE 1984.

Dispõe sobre o uso do

receituãrio agronômico em

Rondônia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE

RONDÔNIA

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 19 A distribuição, comercialização e

prestação de serviços, no território do Estado de Rondônia, dede

todo e qualquer produto agrofcóxico e outros biocidas, estão con

dicionadas a prévio cadastramento dos mesmos perante a Secreta -

ria de Estado da Agricultura.

§ 19 Para efeito desta Lei, definem-se como

agrotõxicos e outros biocidas, as substâncias e/ou processos quí

micos ou biológicos destinados a preservar da ação danosa de se

res vivos considerados nocivos, os setores de produção, armazena

mento e beneficiamento de produtos agropecuários, além de flores

tas nativas ou implantadas, outros ecossistemas e ambientes do

mésticos, urbanos, rurais, hídricos e industriais.

§ 29 Só serão admitidos era território esta

dual, a distribuição, prestação de serviços e comercialização de

pocdutos agrotõxicos e/ou biocidas já registrados no órgão compe
tente e que não tenha proibido sue uso no país da síntese e/ou
importação.
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§ 39 A empresa produtora ou manipuladora de

agrotõxicos ou biocidas, postulante do cadastramento previsto

nesta Lei, deverá apresentar, obrigatoriamente, ao cadastra-

los, mediante requerimento ã Secretaria de Estado da Agricultu

ra, os seguintes documentos:

a) documento coraprobatório de constituição da

empresa;

b) certificado de análise química ex expedido

po laboratório oficial;

c) relatório Técnico do produto, de acordo

com a Portaria n9 12, de 21 de outubro de 1976, da Divisãaa de

Defesa Sanitária Vegetal/Ministério da Agricultura;

d) certificado de Classificação Toxicologica

fornecida pela Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Pro-

dutoa Seneantes Domissanitãrios, do Ministé±±o da Saúde;

e) resolução Normativa da Câmara Técnica de

Alimentos (CTS) do Conselho Nacional de Saúde, fixando as tole

râncias e carências para as culturas recomendadas.

§ 49 A indústria pswjdutora ou manipulada de

agrotõxicos e/ou biocidas deverá apresentar ãaSecretária cie Es

tado da Agricultura, no prazo de 120 {cento e vinte) dias, a

contar da publicação da presente Lei, Certificado de Classifi

cação Toxicologica e Relatório Técnico de cada um dos produtos

de sua comercialização já existente no mercado estadual.

Art. 29 Todo estabelecimento que presta ser

viços e comercialize agrotõxicos e/ou biocidas deverá cadas

trar-se junto ã Secretaria de Estado da Agricultura.

Art. 39 A Secretaria de Estado da Agricultura

fica obrigada a rigoroso controle de rotulagem dos produtos

agrotõxicos e/ou biocidas, regulado em legislação federal.
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Art. 49 A fiscalização do comércio e uso de

agrotõxicos e/ou biocidas será exercida pela Secretaria de Esta

do da Agricultura, através de profissionais legalmente habilita

dos.

§ 19 Entende-se como profissional legalmente

habilitado ao exercício de fiscalização, aqueles constantes no

artigo 89 desta Lei.

§ 29 A fiscalização de que trata este artigo

será efetuada junto aos estabelecimentos que comercializem agro

tóxicos e/ou biocidas mediante levatamento periódico dos esto

ques desses produtos, verificação dos livros de registro, recei

tuário, notas fiscais de compra e venda agrotõxicos e/ou bioci

das.

§ 39 A fiscalização do uso de agrotõxicos e/

ou biocidas também será nos locais de sua aplicação.

Art.59 Fica constituída a Comissão Estadual de

Controle de Agrotõxicos e Biocidas (CECAB) com a finalidade de

expedir normas referentes à fiscalização, implantação de recei-

tuários, aplicação da multas aos infratores, julgamento de re

cursos e outras atribuições relacionadas com os fins constantes

desta Lei.

§ 19 A Comissão Estadual a que se refere este

artigo, nomeada pelo Governador do Estado, será composta por

ura representante de cada um dos seguintes órgãos:

nomos;

tais ;

.r>nÇ?>-

aí Secretaria de Estado da Agricultura;

b) Secretaria de Estado do Meio-Ambiente;

c) Secretaria de Estado da Saúde;

d) Associação e/ou Sindicato de Engenheiros Agro

e) Associação Rondoniense dos Engenheiros Flores

f) Assoeiação de Médicos Veterinários;
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g) Federação da Agricultura de Rondônia;

h) Federação dos Trabalhadores na Agricultura

de Rondônia;

i) Associação Médica de Rondônia.

§ 29 (VETADO).

§ 39 0 representante da Secretaria de Estado

da Agricultura, a quem caberá presidir a Comissão Estadual, deve

rá, obrigatoriamente, pertencer a uma das categorias profissio

nais mencionadas no artigo 89 desta Lei.

§ 49 Será de dois anos o mandato de cada mem

bro da CECA3, permitindo-se uma única recondução.

g 59 Poderão integrar a Comissão Especial,co

mo convidados, representantes de outros órgãos ou entidades de

âmbito federal, estadual e municipal, desde que a proposição se

ja acatada, pelo menos, por 2/3 (dois terços) dos membros perma

nentes da CECAB.

Art. 69 A Comissão Estadual de Controle de

Agrotõxicos e Biocidas poderá requisitar, às expensas do Poder

Executivo, assessoria jurídica, análise físicas, químicas e

biológicas, de parte dos laboratórios oficiais pertencentes à

administração direta ou indireta, visando, com isso, detectar

contaminação por qualquer substância poluente em águas de consu

mo público e alimentos bem como cópias de análises já efetuadas.

§ 19 Para efetivação das análises previstas

neste artigo, a Comissão requisitante designará dois ou mais

técnicos legalmente habilitados e de reconhecida idoneidade mo-

rãã e capacitação profissional, os quais terão amplo acesso a
todas as fases das análises.

§ 29 Concluídas-as análises, os técnicos que

as realizarem elaborarão, conjunta ou separadamente, os respecti

vos laudos periciais em que indicarão seus méeodos,procedimentos

e conclusões, indicando, se possível, as medidas necessárias pa
ra coibir a contaminação eventualmente verificada,
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§ 39 Os àãudos serão encaminhados ã Comissão
requisitante que, ciente de seu tecr, os recomendará ao Execu
tivo e ao Juflidiário, para as providências legais, e os deixa
rá à disposição de qualquer pessoa ou õirgão interessado.

Art. 79 Os agrotõxicos a seguir relacionados,

tem comercialização e uso proibidos no âmbito do território
estadual: ALDRIN, CANFENO CLORADO (Camphechlor), CHLOROBENZILA

TE, DDT, DODECACLORO, ENDOSULFAN, ENDRIN, HEPTACHLOR, LINDANE,
METHOXYCHLOR, NONACLORO, PENTACLOROFENOL.

§ 19 Os formicidas â base de DODECACLORO e HEP

TACHLOR poderão ser temporariamente autorizados no território
estadual, no período de 02 (dois) anos, seguindo um novo

ciclo bianual, caso dados toxicológicos não os impugeem e/ou a
ciência não obtenha sucedâneos não persistentes no meio ambien

te.

§ 29 O uso de agrotõxicos cujas fórmulas conte

nham DDT será restrito a órgãos públicos competentes, em cam

panhas de saúde pública de combate e vetores de moléstias, des
de que demonstre eficácia e não atende contra a natureza.

§ 39 Outros agrotõxicos ou biocidas poderão ter

proibido e seu uso e comercialização no Estado, desde que indi
cados pela Comissão Estadual de Controle de Agrotõxicos e

Biocidas.

Art. 89 Para os produtos agrotõxicos e/ou bio

cidas utilizados na agricultura, pecuária e silvicultura,serão

exigidos os respectivos receituários expedidos pelos profissio

nais legalmente hebilitados, entendendo-se como tais os Enge

nheiros Agrônomos, Médicos Veterinários e Engenheiros flores

tais.

Art. 99 Qualquer pessoa física ou jurídica po

derá solicitar impugnação do cadastramento de produtos agrotõ

xicos e/ou biocidas argüindo efeitos comprovadamente pemicio

sos â Saúde humana e ao equilíbrio ambiental.

^^



§ 19 A solicitação de impugnação será formali
zada através de fceticão dirigida â CECAB, em qualquer tempo, a
partir do registro do produto na Secretaria de Estado da Agri
cultura, devidamente instruída com laudo técnico firmado por,
no mínimo, dois profissionais habilitados na área de biocieaa
cias.

§ 29 Apresentada a solicitação de impugna
ção, será notificada aempresa cadastrante, que poderá ofere
cer-lhe contradita após o que será o respectivo expediente sub-
metido â decisão da CECAB.

Art. 10 O descumprimento das disposições da
presente Lei sujeita oinfrator às sanções estipuladas pela
Comissão Estadual de Controle de Agrotõxicos e Biocidas, sem
prejuízo das penalidades previstas na legislação vigente.

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Porto Velho,

A

r<2-Z.de juriRo de 1934. ^

LUIZ CARLO^COELHO DE MENEZES

Secretário de Estado da Agricultura

_v*
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